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الزيتون والصناعــات القائمة عليه في نيابة بيت املقدس خالل العصر اململوكي
د. عبد الرحمن املغربي) 658 - 922هـ/-1260 1516م(

ملخص: 
نيابة  يف  وت�صنيعه  �إنتاجه  ؛  �لزيتونَّ �لدر��صة  هذه  تناولت 
بيت �ملقد�س خالل �لع�رص �ململوكي، حيث �صكلت هذه �ل�صجرة �أحد 
�لأعمدة �ملهمة لالإنتاج �لزر�عي خالل تلك �حلقبة، وجاءت �لدر��صة 
يف ثالثة �أق�صام، بحث �لق�صم �لأول منها يف �لزيتون ومناطق زر�عته 
يف نيابة بيت �ملقد�س �لتي �متدت من ناحية �جلغر�فيا �لتاريخية 
نابل�س  ووليات  جاورها،  وما  �ملقد�س  بيت   « يف:  �لفرتة  لتلك 
��صتخر�ج  تقنية  �لثاين:  �لق�صم  عالج  حني  يف  و�لرملة«،  و�خلليل 
�لزيت وت�صنيعه وبخا�صة �ل�صابون وجتارته، �أما �لق�صم �لثالث فقد 
�لإنتاج،  ناق�س مو�صوع �لأ�صعار، و�ل�رص�ئب، و�لعو�مل �ملوؤثرة يف 
وخالل هذه �لدر��صة �عتمد �لباحث على �مل�صادر �لوثائقية و�لرقوم 
�لتاريخية  �مل�صادر  �إىل  �إ�صافة  �مليد�نية،  و�لزيار�ت  �حلجرية، 

�ملعا�رصة لأحد�ث تلك �لفرتة. 
بيت  نيابة،  �ل�صناعــات،،  �لزيتون،  املفتاحية:  الكلمات 

�ملقد�س، �لع�رص �ململوكي.

Olives and Olive-Based Industries in Jerusalem 
District during the Mamluk Era from 1260 to 1516 

(658-922 AH) 

Abstract:

This study dealt with olive production and 
processing in Jerusalem District during the Mamluk 
Era. Olive trees formed one of the important pillars of 
the agricultural production during that era. This study 
is divided into three parts.

The First Part is about olive trees and the 
areas where they are planted in Jerusalem District; 
those areas stretched from Jerusalem to the districts 
of Nablus, Hebron and Ramla. The Second Part 
discussed the technique of oil production and 
manufacturing, especially soap manufacturing and 
trading. The Third Part discussed the prices, taxes 
and the factors which affected the production. In this 
study, the researcher depended on the documentary 
references, stone manuscripts and field visits, in 
addition to contemporary historical references about 
the events of that era.
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املقدمة
جيو�صيا�صية  وحدة  �ململوكي  �لع�رص  خالل  فل�صطني  تكن  مل 
ُعرفت  �إد�ريًا  م�صتقلة  وحد�ت  ثالث  من  مكّونة  كانت  و�إمنا  و�حدة، 
�لنائب  فيها  يتوىل  منطقة  وهي  نيابة«،  با�صم«  منها  و�حدة  كل 
ممار�صة �حلكم باعتباره ممثاًل لل�صلطان ونائبًا عنه، وهذه �لنيابات 

و�لرتكيز  �لهتمام  �ن�صب  حني  ويف  و�لقد�س)1(،  وغزة،  �صفد،  هي: 
يف �لع�رص �ململوكي على �لنو�حي �لدينية و�ملعمارية، بقي �لو�صع 
�لزر�عة  جمال  يف  وبخا�صة  �ل�صام،  بالد  كبقية  �صيئًا  �لقت�صادي 
عليه معظم  �عتمد  �لذي  �لرئي�س  و�ملورد  �لأوىل  �حلرفة  كانت  �لتي 

�ل�صكان يف معي�صتهم.
للقو�فل   � ممرًّ �ململوكي  �لعهد  يف  �ملقد�س  بيت  نيابة  كانت 
م�رص  يف  �ململوكية  �لدولة  جناحي  بني  �أكانت  �صو�ء  �لتجارية، 
�إليه  �صعى  �لذي  و�ملكان  و�أوروبا،  �ل�رصق  بني  �أم  �ل�صام،  وبالد 
وعلى  �ل�صماوية،  �لديانات  خمتلف  �أتباع  من  و�لعلماء  �حلجاج 
عديدة،  �أخرى  ونباتات  �لزيتون  �أ�صجار  تكاثرت  وجبالها  �أر�صها 
�لغذ�ء  يف  و��صتخدمها  �ل�صجرة  هذه  �لفل�صطيني  �لإن�صان  عرف  وقد 
منذ �أيام �لكنعانيني، وعلى �أخ�صابها تدفاأ �لفل�صطيني وطهى طعامه، 
�أولوها عناية خا�صة،  �لذين  �لرومان  �أيام  و��صتمرت تنمو وتتكاثر 
وورد ذكرها يف �لكتاب �ملقد�س)2(، وُترفع �أغ�صانها �صارة لل�صالم)3(، 
وعّدها �مل�صلمون �صجرة مباركة و�أحاطوها بهالة من �لقد�صية. قال 
َمَواِت َوالأَْر�ِض َمَثُل ُنوِرِه َكِم�ْصَكاٍة ِفيَها ِم�ْصَباٌح  ُ ُنوُر ال�صَّ تعاىل{اللَّ
�َصَجَرٍة  ِمْن  ُيوَقُد  ُدرِّيٌّ  َكْوَكٌب  َها  َكاأَنَّ الزَُّجاَجُة  ُزَجاَجٍة  ِف  �ْصَباُح  امْلِ
َلْ  َوَلْو  يُء  ُي�صِ َزْيُتَها  َيَكاُد  ٍة  َغْرِبيَّ َول  ٍة  �َشِْقيَّ ل  َزْيُتوِنٍة  ُمَباَرَكٍة 
 ُ اللَّ َوَي�ْشُِب  َي�َصاُء  َمْن  ِلُنوِرِه   ُ اللَّ َيْهِدي  ُنوٍر  َعَلى  ُنوٌر  َناٌر  �َص�ْصُه  َتْ

ُ ِبُكلِّ �َصْيٍء َعِليٌم} )4( .  ا�ِض َواللَّ الأَْمَثاَل ِللنَّ
�لزيتون  �أ�صجار  زر�عة  تدهورت  �ململوكية  �لفرتة  �أو�خر  ويف 
عو�مل  نتيجة  �ملقد�س  بيت  نيابة  يف  عليها  �لقائمة  و�ل�صناعات 
�لإقطاعية  �لنظم  تدهور  يف  متثلت  ب�رصية،  عو�مل  منها:  عدة 
�أنو�عها، وتعدد �ل�رص�ئب وتنوعها، و�أعمال �ل�صخرة �لتي  باختالف 
و�لتجاريد  و�لغار�ت  �حلروب  وكرثة  رئي�س،  ب�صكل  �لفالحني  طالت 
بالفالحني  وجتربهم  و�لأمر�ء  �ل�صالطني  وتع�صف  �لع�صكرية، 
و�لهجر�ت  �لإجباري،  �لتجنيد  �لأر��صي، وحمالت  و��صتيالئهم على 
هطول  وتذبذب  و�جلفاف،  �لقحط،  مثل:  طبيعية  وعو�مل  �لق�رصية؛ 
�لأمطار وغزو �أ�رص�ب �جلر�د، وقد �أ�صهمت هذه �لعو�مل جمتمعة يف 
تذبذب  يف  كذلك  و�أ�صهمت  �لريف،  يف  �ملنتجة  �لعاملة  �ليد  ت�صتيت 

�لإنتاج �لزر�عي وتدهوره ب�صكل و��صح. 
�لزيتون  زر�عة  �لأول،  ق�صمها  يف  �لدر��صة  هذه  وتناولت 
حني  يف  �ململوكي،  �لع�رص  خالل  �ملقد�س  بيت  نيابة  يف  و�إنتاجه 
عالج �لق�صم �لثاين تقنية ��صتخر�ج �لزيت و�ل�صناعات �لقائمة عليه، 
�إىل  �لباحث  تطرق  �لثالث  �لق�صم  ويف  �ل�صابون،  �صناعة  وبخا�صة 
�لإنتاج، و�لتي  �ملوؤثرة يف  �لأ�صعار، و�ل�رص�ئب، و�لعو�مل  مو�صوع 

تركت ب�صمات و��صحة على �لإنتاج �لزر�عي.
لزيت  �لقت�صادية  �لأهمية  تو�صيح  �إىل  �لدر��صة  وهدفت 
�لزيتون خالل تلك �لفرتة، ودر��صة �ل�صناعات �لقائمة عليه وتوثيقها 
مثل �صناعة �ل�صابون، حيث �صكل �لزيت و�ل�صابون رو�فد مهمة من 
كما  للت�صدير،  �أ�صا�صية  و�صلعة  و�خلارجية،  �لد�خلية  �لتجارة  رو�فد 
هدفت �لدر��صة �إىل �لبحث يف �أ�صباب تدهور �إنتاج �لزيتون باعتباره 
�حلكم  فرتة  خالل  �لقت�صادي  �لإنتاج  عنا�رص  من  رئي�صًا  عن�رص�ً 

�ململوكي.
و�لو�قع �إن �لبحث يف �مل�صادر �لتاريخية حول هذ� �ملو�صوع 
ل يغطي �ل�صورة من جو�نبها �ملختلفة كافة، ولذلك كان �رصوريًا 
�ل�رصيف  �حلرم  وثائق  وبخا�صة  �لوثائقية،  �مل�صادر  يف  �لبحث 
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�هتمت  �لتي  �لدر�صات  �إىل  �للجوء  كذلك  �لأمر  وتطلب  �ململوكية، 
Corpus Inscriptionum Arabi� و�أهمها  �خلطية،  �لرقوم  :تتوثيق 
وزيار�ت  �لأخرى)5(،  �لدر��صات  من  وعدد   ،carum Palaestinae

�مل�صوح �مليد�نية �لتي قام بها �لباحث، لكل ذلك �ختار �لباحث ثمار 
�لزيتون �إنتاجها وت�صنيعها لتكون هدفًا لهذه �لدر��صة.

أوالً : الزيتون ومناطق زراعته يف نيابة بيت املقدس 

1 نيابة بيت املقدس 

فهي  �لإ�صالمي،  �لتاريخ  يف  خا�صة  �أهمية  �ملقد�س  لبيت 
�لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم خارج �صبه  �لذي ز�ره  �لوحيد  �ملكان 
�حلرمني  وثالث  �لقبلتني،  �أوىل  وهي  �لبعثة،  بعد  �لعربية  �جلزيرة 
�لعال)6(،  �ل�صمو�ت  �إىل  ومعر�جه  �لكرمي  �لر�صول  وم�رصى  �ل�رصيفني، 
ور�فق  �ل�صليبية،  �حلروب  فرتة  خالل  �حلدث  قلب  يف  و�أ�صبحت 
عنيفة)7(،  وح�صية  جمازر  492هـ/1099م  عام  عليها  �ل�صتيالء 
رنة فرح عظيمة عمت  م   1187 583هـ/  و�صاحب حتريرها عام 

�لعامل �لإ�صالمي باأ�رصه)8(.
بني  �لطريق  على  �ملهم  وموقعها  �لدينية،  لأهميتها  وكان 
جناحي �لدولة �ململوكية يف بالد �ل�صام وم�رص، وتعر�صها لعدد من 
�لغزو�ت �خلارجية مثل �ل�صليبيني و�ملغول، �أثر يف منحها و�صعية 
منذ  م�صتقلة  )مملكة(  لنيابة  مقر�ً  جعلها  يف  متثلت  خا�صة،  �إد�رية 
عن  �مل�صادر  فيه  تاريخ حتدثت  �أقدم  وهو  682هـ/1283م،  عام 
ظل  يف  �لتاريخ  هذ�  عن  �حلديث  ويجري  �ملقد�س)9(،  بيت  نيابة 
ت�صارب �لرو�يات حول تاريخ ��صتحد�ثها بني �ملوؤرخني �ملعا�رصين 

و�ملحدثني على حد �صو�ء )10(.
ببيت  �ملحيطة  �ملنطقة  لت�صمل  �ت�صعت  �لنيابة  تاأ�صي�س  وبعد 
�إىل  �ملتو�صط  �لبحر  ومن  طوًل،  �لرملة  �إىل  �لأردن  نهر  من  �ملقد�س 
وفيها   ،)11( و�أودية  جبال  �أر��صيها  وغالب  عر�صًا،  �مليت  �لبحر 
�لرملة  وولية  نابل�س،  وولية  �خلليل،  ولية  هي:  وليات،  ثالث 
)12(، و��صتملت على نطاق ريفي و��صع، حيث بلغ عدد �لقرى �لتابعة 

نابل�س  ولية  ��صتملت  فيما  قرى،  و�أربع  مائة  �ملقد�س  بيت  ملدينة 
�لعهد  �رتفع عددها يف   ،)13( �ل�صليبية  �لفرتة  ت�صعني قرية يف  على 
�ململوكي لي�صل �إىل ثالثمائة قرية )14(، ومع نهاية �لعهد �ململوكي 
بلغ عدد قرى ولية �لرملة )81( قرية )15(، و�خلليل )40( قرية وعدد 

من �ملز�رع )16(. 
�إذ كان يقطن �لقرية  وكان عدد �صكان هذه �لقرى متو��صعًا؛ 
�ل�صغرية ما بني )15– 45( �صخ�صًا، وما بني )70– 350( �صخ�صًا 
�لذي  �لنطاق  �لنيابة  �لزر�عية يف  �لأر��صي  و�صكلت  �لكبرية،  للقرى 
مار�س فيه �ملماليك �لنظام �لإقطاعي)17(، وكانت �ملدن، و�أحياوؤها 
�لزر�عية  �ملنتجات  بت�صنيع  يخت�س  �لذي  �ملكان  ومتاجرها 

وت�صويقها )18( .

2. الزيتون ومناطق زراعته 
م�صاحات  غطت  �لتي  �ملثمرة  �لأ�صجار  من  �لزيتون  �صجرة 
�لأ�صجار  على  �ل�صكان  ويطلق  �لفل�صطيني،  �لريف  جبال  من  و��صعة 
�ل�صخمة و�ملعمرة منها ��صم �لزيتون �لرومي)19( ؛ لأنها كانت حمط 

�هتمام �لرومان ورعايتهم )20( حيث لّقبوها »ملكة �لأ�صجار« )21( .

�ملنا�صبة  �لبيئة  حيث  فل�صطني  و�صط  مرتفعات  يف  وتكاثرت 
لنموها، وقد جرى ��صتنباتها بو�صاطة �لف�صائل، ويتحدث �لتمرتا�صي 
عن  �مليالدي  ع�رص  �لر�بع  �لهجري/  �لثامن  �لقرن  يف  تويف  �لذي 
زر�عة �صجرة �لزيتون فيقول: »غر�س �لزيتون �أ�صول فيها عروق، �أو 
�أغ�صان حمذوفة يف ��صتو�ء،... وياأتي �لرجل ويحفر �حلفائر، ويقطع 
لها �لأر�س، وي�صب �ملاء ثم يغر�صها ويردم �لرت�ب، ويكب�س �لرت�ب 
برجله حول �لغر�س كب�صًا خفيفًا ي�صويه ومي�صكه، ثم ي�صقيه ثاين يوم، 
ثم ي�صتمر �ل�صقي ملدة حتى ي�صتد عودها...«)22(، وت�صتغرق �ل�صجرة ما 
بني )10 - 15( عامًا حتى تطرح �إنتاجها ب�صكل �قت�صادي جيد)23( 
�لزيتون  باأ�صجار  �لعناية  �أجل  من  ��صتخدمت مادة �حلمر )24(  . وقد 

لتتمكن من مقاومة �لآفات و�لطفيليات �لتي تهاجمها )25( . 
ُم باأنو�ع جيدة �لثمر ُتعطي   وكانت �أ�صجار �لزيتون �لربي ُتَطعَّ
كمية منا�صبة من �لزيت )26(، وقد منت هذه �لأ�صجار يف مناخ �ت�صم 
بالعتد�ل يف ف�صل �ل�صتاء، وهطول �لأمطار �لتي بلغت ن�صبتها بني 
�ل�صنة، و�حلر�رة �ملرتفعة ن�صبيًا يف ف�صل  600( ملم يف   - 400(

�ل�صيف، وهذه هي �لظروف �ملالئمة لنموها ب�صكل و��صع)27( . 
�لإ�صالمي،  �لفتح  قبل  �لزيتون  �ملقد�س  بيت  مناطق  وعرفت 
فعلى جبل �لزيتون منت �أ�صجار �لزيتون بكثافة)28(، وغطت عدد�ً من 
ومنطقة  و�خلليل)31(،  حلم)30(  بيت  �إىل  �لطريق  على  �ملرتفعات)29( 
�لأر��صي  �صجالت  دفاتر  وحتوي   .)32( �لقد�س  غرب  �صمال  زيد  بني 
�أعد�د�ً  �مليالدي  ع�رص  �لهجري/�ل�صاد�س  �لتا�صع  للقرن  تعود  �لتي 
لغر��س  كروم  �أنها  على  �صنفت  �لتي  �لأر��صي  قطع  من  �صخمة 
�لدينية و�لتعليمية يف  و�أوقف كثري منها على �ملوؤ�ص�صات  �لزيتون، 

�لنيابة )33( . 
خالل  �لغذ�ئية  �ل�صلة  يف  �أ�صا�صية  مادة  �لزيتون  زيت  وكان 
فرت�ت �لتاريخ �لإ�صالمي �ملتعاقبة، ولأهميته جرى حت�صيل �رصيبة 
�خلر�ج يف فل�صطني زيتًا وحنطة، ومن خالل جد�ول هذه �ل�رصيبة 
�إىل  و�صل  ك�رصيبة  فل�صطني  قدمته  ما  �أن  تبني  �لأموي  �لعهد  يف 
�ل�صنة، ويف �لعهد �لعبا�صي �لأول  �ألف رطل من �لزيت يف  ثالثمائة 

كان ي�صل بغد�د �لكمية نف�صها من زيت فل�صطني)34(.
من  و��صعة  م�صاحات  �لأغنياء  �متلك  �ملقد�س  بيت  ويف 
�لأر��صي  �لزيتون، وكانت هذه  �أ�صجار  �لأر��صي �ملخ�ص�صة لزر�عة 
�ألف »منًا«)35(، وجرى  تنتج كميات و�فرة من �لزيت بلغت خم�صني 
تخزينه يف �آبار خا�صة حمفورة يف �لأر�س، ومطلية باجل�س خوفًا 
كروم  بع�س  وُمنحت  د�خلها)36(،  �ملوجود  �لزيت  ير�صح  �أن  من 
�لزيتون قرب بيت �ملقد�س يف �لفرتة �ل�صليبيية، �إقطاعات للكني�صة 

وللفرق �لرهبانية يف مملكة بيت �ملقد�س )37( ..
وحتدثت �لوثائق �ململوكية �لتي �أعيد ت�صجيلها �صمن �صجالت 
�ملحكمة �ل�رصعية بالقد�س خالل �لفرتة �لعثمانية عن كروم �لزيتون 
�ملدينة، وبخا�صة يف  لهذه  �لزر�عي  �لنطاق  يف مناطق عدة �صمن 
منطقة �لبقعة )38(، ويف قرى يربود)39(، وعني يربود)40(، وكفر ناثا 

)41( وغريها )42( .

حم�صول  كان  �ل�صغرى)43(،  دم�صق  �ُصميت  �لتي  نابل�س  ويف 
مناطق  �أكرث  من  وكانت  لها،  �لتابعة  �لقرى  يف  مميز�ً  �لزيتون 
عنها،  �لدم�صقي  �لربوة  �صيخ  وحتدث  له)44(،  �إنتاجًا  �ل�صام  بالد 
ب�صتان،  يف  ق�رص  كاأنها  جبلني...  بني  نزهة  خ�صبة  »مدينة  فقال: 



212

الزيتون والصناعــات القائمة عليه في نيابة بيت املقدس خالل العصر اململوكي
د. عبد الرحمن املغربي) 658 - 922هـ/-1260 1516م(

�لزيتون،  وهي  �ملباركة  بال�صجرة  وتعاىل  تبارك  �هلل  خ�صها  وقد 
ويحمل زيتها �إىل �لديار �مل�رصية و�ل�صامية، و�إىل �حلجاز و�لرب�ري 
 )45( قنطار  �ألف  �صنة  كل  �أمية  بني  �إىل جامع  ويحمل  �لعربان،  مع 
قرية  ومنها  �لولية،  قرى  كل  يف  زر�عته  وجرت  بال�صامي...«)46(، 
»ع�صكر  ��صم  عليها  �أُطلق  �لتي  نابل�س  ملدينة  �ملجاورة  ع�صكر)47( 
ب�صكل  �أي�صًا  وزرع   ،)48( فيها  �لزيتون  �أ�صجار  لكرثة  نظر�ً  �لزيتون« 
و��صع يف بلدة �صب�صطية)49(، وتتحدث �لوثائق �ململوكية عن زر�عته 

يف قرية زو�تا)50( قرب نابل�س)51(، ويف قرية كفر �صور)52(. 
ر�فات)53(  قرية  يف  �لويل  جلامع  �لتاأ�صي�صي  �لرقم  و�أ�صار 
�لتي كانت تتبع ولية نابل�س خالل �لفرتة �ململوكية عام672هـ/ 
�ملعروف  �لزيتون«  ناظر   « �لو�حد  عبد  بن  حممد  �أن  �إىل  1273م، 
�ملو�صوع  ولي�س  عليه؛  و�أوقف  �جلامع  هذ�  عمر  قد  �هلل...«  بعبد 
�لتي  �لزيتون«  �لو�قف غري �ملعروفة، ولكن وظيفة »ناظر  �صخ�صية 

كان يتولها مل يتم �لتطرق لها �صابقًا يف �أي من �مل�صادر �لتاريخية 
لتلك �لفرتة.

بالأو�صاع  ُعنيت  �لتي  �مل�صادر  ��صتقر�ء  خالل  من  ويبدو 
�لدولة  قبل  ر�صميًا من  �أنه كان موظفًا  �ملماليك،  �لإد�رية يف فرتة 
ي�رصف على �لزيتون و�إنتاجه وح�صة �لدولة من هذ� �لإنتاج، ومما 
�أن هذ� �لناظر كان على درجة كبرية من �جلاه و�لرثوة  ل �صك فيه 
مّكنته من تعمري هذ� �جلامع ووقف �لأوقاف عليه، و�حلقيقة �أننا ل 
منلك معطيات عن م�صاحة �ملنطقة �لتي �أ�رصف عليها ناظر �لزيتون 
�إن كل ولية من وليات نيابة بيت  �لقول  وحدودها، ولكن ميكننا 
يف  له  م�صاعدين  �إىل  �إ�صافة  للزيتون«،  »ناظٌر  عليها  كان  �ملقد�س 
�صكان  و�أنه عادة ما يكون »موظفًا حمليًا« من  �لفل�صطينية،  �لقرى 
�لتنقل  �لقوة و�لإمكانات ما ميكنه من  �ملنطقة نف�صها، وميتلك من 

و�حلركة خالل مو�صم �لقطاف.  

شكل )1( 
الرقم التأسيسي لجامع الولي بقرية رافات )تصوير الباحث( 

و�عتمدت �لرملة ب�صكل رئي�س على �لزر�عة، و��صتملت كرومها 
على نوعني من �لزيتون هما: �لزيتون »�لروماين و�لإ�صالمي)54(، كما 
�زدهرت زر�عة �لزيتون يف �لنطاق �لريفي ملدينة �خلليل)55(، و�متدت 
�ملنحدر�ت  وعلى  �ملقد�س،  بيت  وبني  بينها  �لطريق  على  كرومه 
�ملرتفعة يف �لريف )56(، ويف هذه �ملدينة جرى تقدمي �خلبز و�لزيتون 
و�لعد�س �ملطبوخ بزيت �لزيتون لأهايل �لبلدة و�لو�ردين �إليها على 
�ملماليك  ر�صد  حيث  �إبر�هيم  �صيدنا  �صماط  يف  �ل�صيافة  �صبيل 

هذ� �ل�صماط )57(، �أوقافًا خم�ص�صة لالإنفاق على خدمات 
وبناء على ما تقدم نلحظ �نت�صار�ً و��صعًا لأ�صجار �لزيتون يف 
�أوجد عدد�ً من �لتقنيات لال�صتفادة  نيابة بيت �ملقد�س، �لأمر �لذي 
لتكّون  وت�صنيعها  ثمارها  ��صتخال�س  جمال  يف  �ل�صجرة  هذه  من 
عن�رص�ً من عنا�رص �ملائدة �لفل�صطينية، �أو يف جمال ��صتخر�ج �لزيت 
�إنتاج  يف  �أو  و��صع،  نطاق  على  �لطعام  يف  ��صتخد�مه  جرى  �لذي 

بع�س �ل�صناعات �ملحلية وعلى ر�أ�صها �صناعة �ل�صابون. 

ثانياً : تقنية استخراج الزيت وتصنيعه وجتارته

1. استخراج الزيت 

قبل  من  �لزيتون  ثمار  قطاف  بعد  �لزيت  �إنتاج  تقنية  تبد�أ 
�لفالحني �لذين عرفو� باجلد�دين)58(، ثم ُيجمع عن �لأر�س بو�صاطة 
هذه  قطاف  يف  للعمل  �أحيانًا  ��صتئجارهم  يتم  وكان  �للقاطني)59(، 
�لثمار)60(، بعدها حُتمل �لثمار على �لدو�ب �إىل مع�رصة �لزيت �لتي 
�أطلق عليها ��صم »�لبّد«)61(، وي�رصف عليها �صخ�س ُعرف باملع�رص�ين 
حو�س  يف  �لزيتون  ثمار  هر�س  يتم  �ملع�رصة  ويف  �لبد�د«)62(،  �أو« 
قائم  ��صطو�ين  حجر  بو�صاطة  »�لق�صعة«،  ��صم  عليه  �أطلق  خا�س 
على حافة ي�صل عر�صها ما بني )40 - 60( �صم، وقطره ي�صل �إىل 
4( طن، ويف و�صطه فتحة   - 3( تقريبًا، ويزن ما بني  �صم   )180(
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د�ئري  ب�صكل  �حلجر  حتريك  على  يعمل  خ�صبي،  عمود  فيها  مثبت 
بو�صاطة �لدو�ب، وبعد �أن تتحول ثمار �لزيتون �إىل مزيج متما�صك، 
من  د�خلي  ثقب  فيها  �حللفاء،  �أو  �لق�س  من  قفف  يف  �ملزيج  يعباأ 
و�صطه  لولبي يف  بع�صها، على مكب�س خ�صبي  فوق  �لو�صط، وت�صف 
�لع�صري،  منها  ليخرج  خا�صة)63(  خ�صبـة  بو�صاطة  وتكب�س  حمور، 
وي�صري يف قنو�ت حجرية لت�صل �إىل حو�س �لزيت، ثم ي�صاف �ملاء 

خا�صة،  �أوعية  يف  ويعباأ  �لزيت  يطفو  حيت  �حلو�س)64(،  �إىل  �حلار 
ويح�صل �صاحب �ملع�رصة على جزء منه لقاء عمله، وما تبقى يف 
�لقفف بعد ع�رصها يعرف باجلفت)65(، �لذي ��صُتخدم كوقود للتدفئة 
ل�صتخد�مه  �لأفر�ن  لأ�صحاب  يباع  �حلاجة  يزيد عن  وما  و�لطهي، 

يف �إنتاج �خلبز )66(. 

شكل )2( 
القفة والمكبس الخشبي )67( 

و�أحيانًا ��صتخدمت تقنية ب�صيطة يف �لريف �لفل�صطيني لإنتاج 
و�ملو�صم  �لزيت  من  خمزونه  ��صتنفد  قد  �لفالح  يكون  عندما  �لزيت 
ويدقها يف جرن  �لثمار  من  كمية  يجمع  فكان  بعد،  يبد�أ  مل  �جلديد 
يخرج  حتى  باليد  ع�رصه  ويتم  عليها،  �حلار  �ملاء  وي�صب  �صغري، 
�لزيت منه، ويعرف �لزيت �مل�صتخرج بهذه �لطريقة بزيت �لطفاح)68(.
فيها  يزرع  �لتي  �لقرى  غالبية  يف  �لزيت  معا�رص  و�نت�رصت 
�لأثرية  �لتنقيبات  وك�صفت  �ملقد�س)69(،  بيت  من  بالقرب  �لزيتون 
�ل�صليبية  للفرتة  تعود  �لتي  �لزيت  معا�رص  من  كبرية  �أعد�د  عن 
بلدة  يف  و�أخرى  �لبرية)70(،  بلدة  يف  مع�رصة  منها:  و�ململوكية. 
�لقبيبة)73(،  ويف  لفتا)72(،  قرية  يف  مع�رصة  �إىل  �إ�صافة  �لر�م)71(، 
ومع�رصة يف خربة �لعرنوطية )74(، ويف بيتونيا)75(، وبيت �صوريك 
�لكفرية )78(، وو�حدة  �لكبو�س )77(، ومع�رصتني يف  )76(، ويف خربة 

�أخرى يف جفنا )79( بالقرب من ر�م �هلل )80(، كما عرث يف بقايا هذه 
�ملعا�رص على بكر�ت د�ئرية خا�صة مبعا�رص �لزيت، و�أحو��س كبرية 

لتجميع �ل�صائل )81(. 
كما وجد يف مدينة بيت �ملقد�س مع نهاية �لفرتة �ململوكية 
نف�صه  و�لعدد  مع�رصة)82(،   )15( �ملبكرة  �لعثمانية  �لفرتة  وبد�ية 
يف  �ملنت�رصة  �ملعا�رص  �إىل  �إ�صافة  نابل�س)83(،  مدينة  يف  تقريبًا 
معظم �لقرى �ملحيطة بها، منها �ملع�رصة �لتي كانت قائمة يف قرية 
بالتف�صيل)84(،  مكوناتها  عن  مملوكية  وثيقة  حتدثت  و�لتي  زو�تا، 

وكانت هناك خم�س معا�رص يف منطقة �لرملة )85( .

2. استخدامات الزيت وجتارته 

رئي�صًا  وطعامًا  للغذ�ء  حيويًا  م�صدر�ً  �لزيتون  زيت  �صكل 
�لزيتون  زيت  و��صتهر  �لطهي،  ويف  �ليومية  �لوجبات  من  كثري  يف 
)86( ولذلك  �لعالية  �لغذ�ئية  وقيمته  �لزكية،  ور�ئحته  �ملميز  بطعمه 
�لإن�صان  �أ�صاء  ومنه  �حللو)88(،  و�لزيت  �لطيب)87(  بالزيت  عرف 
على  �لزيتون  بزيت  ُت�صعل  �لتي  و�لأ�رصجة  �لقناديل  فا�صتخدم  ليله 
�لفرتة  �لقناديل و�لأ�رصجة م�صتخدمة يف  و��صع، وكانت هذه  نطاق 
�ململوكية و�لفرت�ت �ل�صابقة و�لالحقة حتى �كت�صاف �لبرتول حديثًا.
�لإ�صاءة  �أدو�ت  على  و��صحة  حت�صينات  �لإن�صان  �أدخل  وقد 
يف  و��صع  نطاق  على  ��صتخدمت  �لتي   )89( �مل�صكاة  فكانت  بالزيت، 
يف  �ململوكي  �لع�رص  يف  �لزجاجون  تفنن  وقد  �ململوكي،  �لعهد 
بالقد�س،  �لإ�صالمي  �ملتحف  يف  منها  و�حدة  تز�ل  ول  �صناعتها، 
عامي  بني  �لإبر�هيمي  �حلرم  يف  ُت�صاء  �مل�صكاة  هذه  وكانت 
باإتقان  م�صنوعة  وهي  740-712هـــ/1340-1312م)90(، 
ومغطاة بكاملها بزخارف نباتية وكتابية غاية يف �جلمال و�لدقة؛ 
وهناك �أي�صُا قنديل مقام �صارة - ر�صي �هلل عنها- �لذي مت ت�صنيعه 
�ململوكية  �لفرتة  خالل  �ل�رصيف  �لإبر�هيمي  �حلرم  يف  و��صتخد�مه 

 . )91(
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شكل )3( 
 مشكاة متحف الحرم القدسي الشريف، رقم الحفظ: أ/ز/1 )تصوير الباحث( 

ومن ناحية �أخرى ح�صت �لأحاديث �لنبوية �ل�رصيفة على �إهد�ء 

هناك  وكانت   ،)92( قناديله  لإ�صاءة  �ل�رصيف  �لقد�صي  للحرم  �لزيت 
�أوقاٌف من �لزيتون �ملخ�ص�س زيته لالإ�صاءة يف �حلرم �لقد�صي ويف 
�جلو�مع �لأخرى)93(، ويف �حلرم �لقد�صي �ل�رصيف جرى تخزين �لزيت 
�لقبة  �إحدى غرف  و��صتخدمت  �إليه)94( يف �صهاريج خا�صة،  �لو�رد 
كان  زيت  وهناك  �لأيوبية،  �لفرتة  خالل  للزيت  �لنحوية)95( خمزنًا 
ُي�صرتى من فالحي �لقد�س لتغطية �لنق�س يف بع�س �ل�صنو�ت)96( كما 
�إ�صار�ت لعقود بيع  �ل�رصيف �ململوكية  �لقد�صي  حتوي وثائق �حلرم 
زيت �لزيتون بني جتار �ملدينة و�لنطاق �لريفي �لتابع لها)97(، ويف 
كني�صة �لقيامة ُخ�ص�صت بركة لتخزين زيت �لإ�صاءة لقناديل �لقرب 

�ملقد�س �لتي تبقى م�صتعلة طو�ل �ليوم )98( . 
ويف �لع�رص �ململوكي كان يف �مل�صجد �لأق�صى )750( قندياًل، 
�صعبان  �صهر  منت�صف  ليلة  ويف  قندياًل،   )450( �ل�صخرة  قبة  ويف 
قنديل)99(، قد  �ألف(   20( �ل�صخرة  �لأق�صى وقبة  �مل�صجد  �أُ�صعل يف 
�أنيطت مهمة �لإ�رص�ف على �لإ�صاءة وتوفري �لزيت �لالزم لها بناظر 
وثائق  �أفادت  وقد   ،)101( �ملقد�س  بيت  )100( يف  �ل�رصيفني  �حلرمني 
�لقد�س �ململوكية �أن ناظر �حلرمني �ل�رصيفني ��صرتى زيتًا مل�صلحة 
�حلرم مببلغ )5000( درهم من زيت بيت عينيا )102( عام 706هــ/ 
1306م )103(، ويف �لعام نف�صه ��صرتى �أي�صًا �أربعة قناطري من زيت 

عني يربود )104( بحو�يل )1400( درهم ف�صي )105( .
�لزيت  ��صم  عليه  و�أطلق  للت�صدير،  رئي�صة  مادة  �لزيت  و�صكل 
�لركابي، لأنه كان يحمل على ظهور �لأبل، وجرى ت�صديره �إىل �أوروبا 
عن طريق �لبحر )106(، وقد وجد زيت �لقد�س طريقه �إىل �أ�صو�ق م�رص 
�لزيت  )107(، وحمليًا كان  �ليمن  و�لعر�ق  �لعربية  و�صوريا و�جلزيرة 
من �لتجار�ت �لر�ئجة يف �لأ�صو�ق يف �صوق خان �لزيت بالقد�س )108( 
مقابل باب �لناظر )109( غربي �حلرم �ل�رصيف، وكان هذ� �ل�صوق هو 
�لتجمع �لرئي�س لتجار �لزيت لبيع ما لديهم من �لزيت �أو �رص�ء �لزيت 

�ملتح�صل من جبال نابل�س و�لقد�س و�لريف �لتابع لهما. 

3. تصنيعه

�إليه  �ل�صابون م�صافًا  ل�صناعة  �لرئي�صة  �ملادة  �لزيتون  زيت 
قطاع  جمعه  يف  وعمل  �ل�صابون)110(،  برماد  ُعرف  �لذي  �لقلي 
و��صع من �لبدو لبيعه يف �أ�صو�ق �لقد�س ونابل�س وغزة و�لرملة )111(، 
�لرئي�صة  �لعنا�رص  و�ملاء  �جلري  �إىل  �إ�صافة  و�لقلي  �لزيت  وُيَكّون 
�ملزيج،  لغلي  نحا�صية  قدور�ً  �مل�صابن  َحَوْت  حيث  �ل�صناعة،  لهذه 
لفرد  ومفر�صًا  للنار،  وبيتًا  للمياه،  وبئر�ً  �لزيت،  حلفظ  و�صهاريج 
ت�صنيع  طريقة  �إىل  �لتعرف  وميكن   ،)112( طبخه  بعد  عليه  �ملزيج 
بالزيت  �ملعمول  و�أجوده   ...( �لآتي:  �لن�س  خالل  من  �ل�صابون 
�خلال�س و�لقلي �لنقي، و�جلري �لطيب... و�صنعته: �أن يوؤخذ من �لقلي 
جزء، ومن �جلري ن�صف جزء، فيحكم �صحقهما، ويجعالن يف حو�س، 
�لزيت  يوؤخذ من  ثم  �ملاء قدرهما خم�س مر�ت،  وي�صب عليهما من 
�خلال�س قدر �ملاء ع�رص مر�ت، ويحرك �لقدر �صاعتني، ويجعل على 
�لنار... حتى ي�صري كالعجني، فيغرف على �حل�صري حتى يجف بع�س 

�جلفاف، فيقطع... ()113( .
�لهو�ء  يدخلها  باردة  خمازن  يف  �ل�صابون  تخزين  وجرى 
�ملقد�س  بيت  نيابة  �أهايل  �صنع  كما  جودته)114(،  على  حفاظًا 
وبخا�صة منطقة نابل�س �ل�صابون باحرت�ف حيث حقق �صهرة عاملية 
و��صعة ب�صبب جودة ت�صنيعه وخلوه من �لغ�س)115( ؛ وعملت �لن�صاء 
على �إنتاجه يف �لريف �صمن نطاق بيتي)116(، كما ��صتعانت بع�س 
م�صابن مدينة بيت �ملقد�س بحرفيني من �لرملة ذوي خربة يف هذه 

�ل�صناعة )117( . 
هذه  يف  �لر�ئجة  �ل�صناعات  من  �ل�صابون  �صناعة  وكانت 
�لنيابة، ويف �صوق �لفخر غربي منطقة �حلرم �ل�رصيف جتمعت معظم 
�إبر�هيم  بن  �ل�صيخ حممد  �لقد�س)118(، منها م�صبنة  م�صابن مدينة 
بن �أبي �رصيف)119(، و�مل�صبنة �جلارية يف وقف �ملدر�صة �لدود�رية 
 ،)121( �ملدر�صة  مدخل  على  �مل�صجل  �لوقف  نق�س  ذكرها  �لتي   )120(

غرب  �لو�قعة  �لفخرية  �ملدر�صة  وقف  يف  �جلاريتان  و�مل�صبنتان 
�حلرم �لقد�صي �ل�رصيف)122( .

ومع نهاية �لفرتة �ململوكية وبد�ية �لفرتة �لعثمانية، �صجلت 
دفاتر �لتحرير �لعثمانية �ملمتلكات �ملنقولة وغري �ملنقولة لأغر��س 
�لقد�س)123(. و )5(  �رصيبية، و�أح�صت هذه �لدفاتر )9( م�صابن يف 
م�صابن يف �لرملة، وم�صبنة يف �للد )124(، و�أما نابل�س �لتي حتدث 
هــ/1327م(  )ت727  �لدم�صقي  �لربوة  �صيخ  �صابونها  جودة  عن 
فقال: »... ويعمل فيه �ل�صابون �لرقي ]�لر�قي[...« فكان فيها )17( 

م�صبنة )125( . 
وحتوي وثائق �حلرم �لقد�صي �إ�صار�ت عن عقود لبيع �ل�صابون 
جرى  كما   ،)126( لها  �لتابع  �لريفي  و�لنطاق  �ملدينة  جتار  بني 
�أوروبا  �إىل  كذلك  در  و�صُ  ،)127( �ل�صام  يف  عدة  مناطق  �إىل  ت�صديره 
در �صابون بيت �ملقد�س �إىل يافا )129( �لتي كانت بها  )128(، كما �صُ

جتارة ر�ئجة لل�صابون، ومنها �إىل م�رص و�لبالد �ملجاورة )130( .
 وهناك ��صتخد�مات �أخرى للزيتون وزيته، حيث �أظهرت وثائق 
�حلرم �ل�رصيف �ململوكية ��صتخد�م زيت �لزيتون يف �صناعة بع�س 
مو�د �لبناء )131(، و��صتخدم على نطاق و��صع يف �لعالج �لبيتي وعند 
�لزيتون يف �صناعة لوحات وحتف،  ��صتخدم خ�صب  �لعطارين، كما 
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ومناظر خ�صبية، ورموز دينية، و�ألعاب �أطفال، و�أدو�ت للزينة متقنة، 
�مل�صيحيني، حيث تدفقت  �لأعياد و�حلجاج  لقت رو�جًا يف مو��صم 
�أعد�د كبرية منهم �إىل بيت �ملقد�س يف هذه �ملنا�صبات، وقد ��صتهوت 
على  �لإقبال  وجرى  كبري،  ب�صكل  �مل�صيحيني  �لزو�ر  �لتحف  هذه 

�رص�ئها كتذكار�ت وهد�يا )132( .

ثالثاً: األسعار، والضرائب، والعوامل املؤثرة يف اإلنتاج

1. األسعار 

�ختلفت �أ�صعار �ل�صلع �لغذ�ئية مبا فيها زيت �لزيتون من فرتة 
لأخرى ومن منطقة لأخرى، وحتكمت فيها عو�مل طبيعية عدة منها: 
�أهمها:  ب�رصية  �أخرى  وعو�مل  �لطبيعية،  و�لكو�رث  و�جلر�د  �لقحط 
��صتغالل موظفي �ل�صلطنة �ململوكية، �لذين مار�صوه عرب ظو�هر عدة 
�لق�رصي«  �لبيع  و�لرمي«  فالطرح  و�لتحكري،  و�لرمي،  �لطرح  منها: 
�أو  مَتُلكها،  �صلع  �رص�ء  على  �لعامة  �أو  �لتجار،  �إجبار  عن  عبارة   :
ُت�صّنُعها، �أو ت�صتوردها �لدولة ب�صعر يزيد عن �صعر �ل�صوق، ويخالف 
رغبة �مل�صرتي، �أما �لتحكري، فهو �إجبار �لتجار على بيع �صلعهم يف 
بيت  يف  �لزيت  بخان  �لزيت  حكر  مثل:  �حلكر،  ي�صمى  معني  مكان 

�ملقد�س.
�ملماليك  و�أمر�ء  �ل�صالطني  بع�س  يحتكر  �أن  �لعادة  وجرت 
�لزيتون  زيت  منها:  �لتجارية،  �ل�صلع  من  عدد�ً  معينة،  فرت�ت  يف 
فانت�رصت  �صعره،  وحتديد  وت�صويقه،  حت�صيله  على  �أ�رصفو�  �لذين 
�ملظامل، و�لعتد�ء�ت و�لتعديات، ور�فق ذلك تذبذب يف �أ�صعاره من 
بع�س  حاول  وقد  حت�صيله،  يف  �لدولة  لت�صدد  تبعًا  �أخرى  �إىل  �صنة 
مكتوبة،  مر��صيم  عرب  �لإجر�ء�ت  هذه  حدة  من  �لتخفيف  �حلكام 
نابل�س  يف  �لزيت  مظامل  باإبطال  �أمر�ً  يحوي  �لذي  �لنق�س  منها 
لإبطال  �خلليل  يف  �أخرى  ونقو�س   ،)133( عام713هــ/1313م 
بانتهاء حكم  ينتهي  �إجر�ء موؤقٌت  �أن هذ�  يبدو  )134(، ولكن  �ملظامل 

من كان م�صوؤوًل عن كتابته )135( .
�أ�صعار  عن  و��صحة  �صورة  تعطينا  ل  �مل�صادر  �أن  و�حلقيقة 
�لنماذج  بع�س  �صجلت  ولكنها  �لفرتة،  تلك  خالل  �لزيتون  �أو  �لزيت 
�ل�صلطات،  فيها  تتدخل  مل  �لتي  �لطبيعية  �لأو�صاع  يف  �ملحدودة 
 )350( بحو�يل  �لزيت  قنطار  بيع  �إذ  706هــ/1306م  عام  منها 
 ،)136( ف�صي  درهم   )3  ،5( �لرطل  �صعر  يكون  وبهذ�  ف�صيًا،  درهمًا 
وو�صل �صعره عام 748ه /1347م �إىل �أربعة در�هم ون�صف )137(، 
عام  �لو�حدة   )138( للكيلجة  در�هم  �صتة  ب�صعر  �لزيتون  ثمار  وبيعت 
)139(، هذ� وقد �صهد تاريخ �لنيابة عدة منا�صبات  789هـ/1387م 
�أ�صعاره  على  �أثر  �لذي  �لأمر  منه،  �ملتح�صل  ورمي  �لزيت  لحتكار 

وعلى حياة �ل�صكان، وكانت هذه املنا�صبات كالآتي:
قبل عام 

890هــ/1485م
كان �لزيت �لنابل�صي يرد �إىل بيت �ملقد�س و�لرملة، 

وُيباع ب�صعره �لطبيعي، دون تدخل من قبل �ل�صلطات.

بعد عام890هـــ/ 
1485م.

�ل�صلطة  م�رصيف  قبل  من  �لنابل�صي  �لزيت  بط  �صُ
فقط  �ل�صابون  م�صانع  �أ�صحاب  على  ورمي  �حلاكمة، 
عليه  �ملقررة  ح�صته  منهم  لكل  و�لرملة،  �ملقد�س  بيت  يف 
�أمري  يح�رص  وكان  كذلك،  عليه  ُفر�س  �لذي  وبال�صعر 
�لزيت  ل�صبط  نابل�س  �إىل  له  وم�صاعدون  �ملماليك  من 
عام  حتى  كذلك  �لو�صع  و��صتمر  ثمنه،  وقب�س  وبيعه 

896هـ/1410م.

 )896هـ/1410م( 

�لكبري”  �لدو�د�ر  “�أقربدي  �لأمري  مر�صوم  �صدر 
نابل�س،  جبل  من  �ملتح�صل  �لزيت  برمي  �لقا�صي   )140(
مبوجب  ��صتثناء،  دون  جميعًا  �ملقد�س  بيت  �صكان  على 
للقنطار،  ذهبيًا  دينار�ً   )15( قدره  بثمن  باأ�صمائهم  قو�ئم 
وُطلب من كل �صخ�س �رص�ء كمية معينة من �لزيت، ور�فق 
�لنا�س  و��صرتى  وتعذيب،  للنا�س  و�إكر�ه  ظلم  �حلملة  هذه 
مبائتني  وباعوه  ذهبيًا  دينار�ً  ع�رص  بخم�صة  �لزيت  قنطار 
وخم�صني درهمًا ف�صيًا فقط، فكانت �خل�صارة نحو �لثلثني، 
و�صملت �حلملة كاًل من �صكان بيت �ملقد�س و�خلليل، وُجمع 

�ألف دينار )141( .  فيها ما يقارب )20( 

 )898هــ/1492-
1493م( 

مر�صوم �آخر لالأمري نف�صه �أمر برمي �لزيت �ملتح�صل 
من نابل�س ب�صعر )15( دينار�ً للقنطار �لو�حد على �أ�صحاب 
�مل�صابن، ثم على �لنا�س عامة م�صلمني وم�صيحيني ويهود، 
 )1500( و�خلليل  �ملقد�س  بيت  يف  ُطرح  ما  جممل  وبلغ 
قنطار، وكان ن�صيب �خلليل منها )160( قنطار�ً، ثم �متدت 

�حلملة �إىل �لرملة، ور�فقها عنف وظلم و�رصب )142( .

 )900هــ/1494 
1495-م( 

 )900( فيه  ُطرح  و�صعبان،  رجب  �صهري  مر�صوم 
بيت  يف  �لأهايل  عامة  على  نابل�س  جبل  زيت  من  قنطار 
�ملقد�س و�خلليل، و )200( قنطار على �أهايل �لرملة، ب�صعر 
و�حد�ً،  دينار�ً  �لقنطار  كلفة  وكانت  للقنطار،  دينار�ً   )15(
وباعه �لنا�س بت�صعة دنانري و�أقل من ذلك، وكانت �خل�صارة 

تقارب �لن�صف. 

مرة  �لزيت  رمي  جرى  وفيه  �صو�ل  �صهر  مر�صوم 
�لأمر  �صدر  حني  و�لرملة،  �ملقد�س  بيت  �أهايل  على  ثانية 

برمي )300( قنطار بنف�س �ل�صعر �ل�صابق )143( .

بيت  زيت  فيه  مبا  �ل�صامي  �لزيت  �أ�صعار  تاأثرت  م�رص  ويف 
طرنطاي  فندق  يف  �صب  �لذي  �حلريق  منها:  عدة،  بحو�دث  �ملقد�س 
من  �لقادم  �لزيت  فاأحرق  721هـ/1321م،  عام  بالقاهرة   )144(

درهم،  �ألف   )20( عليه  �ملفرو�صة  �ل�رصيبة  قيمة  وكانت  �ل�صام، 
وعمومًا فقد و�صل �صعر �لزيت مب�رص خالل �لقرن �لتا�صع �لهجري/
للقنطار  درهمًا  وخم�صني  خم�صمائة  �إىل  للميالدي  ع�رص  �خلام�س 
تبعًا  للتذبذب  �أ�صعاره  تعر�صت  �لذي  �ل�صابون  وكذلك  �لو�حد)145(، 
و�صل  هـ/1402م   805 عام  �أو��صط  ففي  �لقت�صادية،  لالأزمات 
�صعر �ل�صابون �ل�صامي �إىل )500( درهم للقنطار �لو�حد يف �لأ�صو�ق 
�لقحط  ب�صبب  �لعام  نهاية  يف  درهم   )700( �إىل  لريتفع  �مل�رصية، 
�لتايل  �لعام  يف  درهم   )900( �إىل  �رتفع  نف�صه  ولل�صبب  و�جلفاف، 

 . )146(
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د. عبد الرحمن املغربي) 658 - 922هـ/-1260 1516م(

2. الضرائب والعوامل املؤثرة يف اإلنتاج
عرفت �ملدن �ململوكية نوعًا من �لتخ�ص�س يف �لأ�صو�ق، ففي 
�أن  ويبدو  �لزيت،  لتجارة  خم�ص�س  مكان  هناك  كان  �ملقد�س  بيت 
�لزيت  خان  ويف  �لأخرى،  �لنيابة  مدن  يف  م�صابهة  �أ�صو�قًا  هناك 
منلك  ل  �أننا  و�حلقيقة  �لزيت،  قبان  حيث  �لتجار  جتمع  �ملقد�صي 
�ململوكية،  �لفرتة  خالل  عمله  طريقة  �أو  �خلان  هذ�  عن  معلومات 
�لزيتون  �إنتاج  كميات  حول  رقمية  معطيات  توفر  عدم  �إىل  �إ�صافة 

وم�صتقاته و�ل�صناعات �لقائمة عليه كذلك يف فرتة �ملماليك.
ولكن �مل�صادر �لعثمانية �ملبكرة حتدثت عن هذ� �ل�صوق �لذي 
�لزيت(،  )ظروف  با�صم  ُعرفت  خا�صة  �أوعية  يف  �لزيت  فيه  جتمع 
�لزيت«، وفر�س  با�صم »طا�صة  يعرف  بو�صاطة وعاء خا�س  ويوزن 
على كل جرة زيت كبرية �رصيبة مقد�رها �أقجة )147( و�حدة ر�صومًا 
حو�يل  1525م  932هـ/  عام  �لقبان  هذ�  عائد�ت  وبلغت  لل�صوق، 

)15000( �أقجة )148( .
�لذي   )149( �ل�صلطاين  �ملتجر  به  �خت�س  فقد  �ل�صابون  و�أما 
باعت  حيث  �ملقد�س،  بيت  مدينة  يف   )150( �ل�صلطان  بخان  عرُف 
�لذي يحدده �مل�رصفون عليه، ويبدو  له وبال�صعر  �إنتاجها  �مل�صابن 
�أن هذ� �لإجر�ء كان �متد�د�ً لالإجر�ء�ت �ل�صليبية، �إذ �أ�رصف ملك بيت 
كانت  و�لتي  �صيطرته،  نطاق  �صمن  �لو�قعة  �مل�صابن  على  �ملقد�س 
تدفع له مبلغًا معينًا من �ملال مقابل ت�رصيح خا�س مبمار�صة هذه 

�ملهنة )151( . 
كما  كذلك،  �لإقطاعي  �لأمري  ل�صتغالل  هدفًا  �لريف  وكان 
�لدولة،  وموظفي  و�لولة،  �لنو�ب  ل�صتغالل  هدفًا  �ملدينة  كانت 

وفيهما ُفر�صت �شائب عدة منها : 
تبعًا . 1 و�لُثمن  �لن�صف  بني  تر�وحت  اخلراج:  �شيبة 

و�لعتد�ء�ت،  �خلطر  عن  وُبعِدها  �لري،  وطريقة  �لأر�س،  خل�صوبة 
وكانت كروم �لزيتون توؤدي خر�جها زيتًا، و�ل�رصيبة فيها تخ�صع 
�لأمري  مع  �لفالح  مقا�صمة  جتري  ومبوجبها  �ملحا�ص�صة  لنظام 

�مُلقطع لالأر�س، وتزيد �أحيانًا عن ن�صف �ملح�صول )152( . 
وتبلغ . 2 �لفالح،  ح�صة  من  ت�صتقطع  كانت  الع�ش:  �شيبة 

و�أعفيت  �لع�رص،  من  باأكرث  ُل  حُت�صَّ كانت  و�أحيانا  �ملح�صول،  ع�رص 
منها �لأر��صي �لوقفية �أحيانًا، و�أر��صي �أهل �لذمة، على �عتبار �أنهم 
يدفعون �جلزية، ويتبع هذه �ل�رصيبة عدُد من �لهد�يا و�ل�صت�صافات 

ملوظفي �لدولة )153( .
�لإنتاج . 3 من   %  )50( �إىل  ت�صل  الأ�صجار:  عداد  �شيبة 

�حت�صاب  فجرى  �لإ�صالمي  �لزيتون  �أما   ،)154( �لروماين  للزيتون 
�رصيبة كل �صجرتني �أقجة و�حدة، �إ�صافة �إىل �رصيبة خا�صة فر�صها 
نائب بيت �ملقد�س بلغ جمموعها عام 824هـ/1421م �أربعة �لآف 
يكتفي  ل  كان  كثرية  �أحيان  ويف   ،)155( �لفالحني  من  جتبى  دينار 
�لفالحني و�أهايل �ملدينة، بل يجربون على  ب�رصيبته �ملقررة على 
يف  باهظ  �رتفاع  عنه  نتج  �لذي  �لأمر   ،)156( جديدة  �رص�ئب  دفع 

�لأ�صعار )157( . 
وقد عانى فالحو �لقرى يف �لريف من ظو�هر �صلبية �أثرت على 
�لقوى  �بتدعتها  �لآفة  هذه  »�ل�صخرة«،  منها  مبا�رص  ب�صكل  �لإنتاج 
�لإقطاعيني  قبل  من  ممار�صة  حمل  وبقيت  �ل�رصق،  يف  �ل�صليبية 
نطاق  على  خروجها  �أو  ��صتفحالها  وعند  �لريف،  يف  �ملماليك 

ولكن  لالإعفاء منها،  �ملماليك  �ل�صالطني  بع�س  يتدخل  قد  �ل�صيطرة 
هذه �لإعفاء�ت مل تعمر طوياًل )158( .

)�خلاوة()159(،  با�صم  عرفت  �أتاو�ت  فر�صت  ذلك  �إىل  �إ�صافة 
�إفر�غ  على  عملت  �لتي  �لإجباري  �لتجنيد  حمالت  كذلك  و�أرهقتهم 
886هـ/-1481  عام  حملة  و�أ�صهرها  �لفالحني،  من  �لريف 
من  وهجومـًا  �ملقد�س  بيت  يف  ثورة  �أحدث  �لذي  �لأمر  1482م، 
قبل �أهايل �لقرى لالإفر�ج عن �مُلجندين، ور�فق هذه �حلمالت جباية 
غري حمددة من �لفالحيـن، منها �ملال – )124( �ألف دينار- �لذي 
وز�د  920هـــ/1514م)160(،  عام  نابل�س  ولية  على  �لنائب  قرره 
�إىل  �لرملة ونابل�س  �لتي حولت  �لقرى  �لبدو على  بلة غار�ت  �لطني 

�أطالل يف نهاية �لفرتة �ململوكية )161(. 
حمالت  عن  عبارة  وهي  و�لتجاريد،  �لغار�ت  �أي�صًا  وهناك 
على  وتوجب  �لعثماين،  �لتهديد  ملو�جهة  ت�صكيلها  جرى  ع�صكرية 
جبل  �أهل  وكان  و�لع�صكرية،  �ملادية  �أعبائها  يف  �لإ�صهام  �لعامة 
نابل�س �لأكرث ��صتهد�فًا لها نظر�ً حلركات �لتمرد �لعديدة �لتي كانو� 

يقومون بها)162( .
)�لقحط  مثل  �لإنتاج  يف  �صلبًا  �لطبيعية  �لعو�مل  �أثرت  كما 
�لطبيعية  باملوؤثر�ت  باأهم  جدول  ياأتي  وفيما  و�جلر�د(،  و�جلفاف 

�لتي تعر�صت لها نيابة بيت �ملقد�س خالل �لعهد �ململوكي :

املناطق التي اأ�صابتها الكارثة تاريخ الكارثة

قحط وغالء يف خمتلف بالد �ل�صام ول �صيما بيت �ملقد�س 
ونابل�س )163( . 695هـ /1295م

قحط وجفاف عم بالد بيت �ملقد�س )164( .  696ه ـ/1296م

قحط وجفاف عم �ل�صام من �لغور �إىل �لعري�س )165( . 704ه ـ/1304م

جر�د عم بالد �ل�صام و��صتمر يف �لعام �لذي يليه )166(  742هــ/1343 م

قحط �أ�صاب عامة بالد �ل�صام، ومنها بيت �ملقد�س )167(  782ه ـ/1380م

جر�د ما بني غزة و�لفر�ت )168(  803هــ/1401م

جر�د يف �لرملة و�ل�صاحل )169(  813هــ/1410 م

 قحط �أ�صاب حور�ن و�لكرك وبيت �ملقد�س و�لرملة وغزة 
. )170( 825ه / 1422م

قحط يف بيت �ملقد�س، ووقع �لغالء يف �لأرز و�لزيت و�لب�صل 
وغريها حتى يف �خل�رص�و�ت )171( . 873هـ /1468م

جر�د يف دم�صق �متد �إىل بيت �ملقد�س )172( . 889هــ/ 1484م

 قحط و�حتبا�س مطر وغالء، و��صتمر كذلك ملدة عامني 
قادمني )173( . 891هــ/ 1486م

فيقول  �ململوكية،  �لفرتة  لنهايات  معا�رص  موؤرخ  ويتحدث 
�لنو�ب  )... كان يويل   : �لغوري)174(  �لأ�رصف قان�صوه  �ل�صلطان  عن 
على �أعمال �جلهات �ل�صامية و�حللبية، ويقرر عليهم �لأمو�ل �جلزيلة 
كل  فكان  و�لع�صف،  بالظلم  فياأخذونه  معلوم،  بقدر  �صنة  كل  يف 
و�حد منهم يتمنى �لرحيل من بالده �إىل غريها من عظم �لظلم �لذي 
ي�صيبهم من �لنو�ب، ول �صيما ما ح�صل لعربان جبل نابل�س ب�صبب 
�ملال �لذي �أفرده عليهم لأجل �مل�صاة عند خروج �لتجريدة( . )175( . 

)845هـ/1441م(،  �ملقريزي  �ملوؤرخ  �حلال  هذه  وي�صور 
�ملظامل،  وتنوع  �ملغارم،  بكرثة  �لريف  �أهل  دهي  فلما   ...(  : فيقول 



217

2017 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني واألربعون (1) - صفر 

فقلت  �أوطانهم،  عن  وجلو�  ممزق،  كل  ومتزقو�  �أحو�لهم،  فاختلفت 
جمابي �لبالد ومتح�صلها لقلة ما يزرع بها...« )176(، ومع نهايات 
�لفرتة �ململوكية، حتولت �لقرى �ملاأهولة يف �لقرن �لتا�صع �لهجري/

بال�صكان،  ماأهولة  غري  خرب  جمرد  �إىل  �مليالدي  ع�رص  �ل�صاد�س 
»خرب  باأنها  �لعثمانية  �لفرتة  بد�ية  يف  �لقرى  من  عدد�ً  وو�صف 

وخاليل)177( ( غري منتجة )178( .

اخلالصـة:
ي�صاعد فهم �لأو�صاع �لقت�صادية �ل�صائدة يف كل فرتة، على 
فهم �لتطور�ت و�لتغري�ت �لتي ت�صيب �لنظم �ل�صيا�صية و�لجتماعية 
على  بظاللها  �لقت�صادية  �لأو�صاع  �ألقت  فقد  وعمومًا  عام،  ب�صكل 
اأن هناك  وا�صحاً  ويبدو  مناحي �حلياة يف �لع�رص �ململوكي كافة، 
مالحظات عدة على الأو�صاع القت�صادية وحتديداً ف جمال اإنتاج 
اململوكي،  الع�ش  املقد�ض خالل  بيت  وت�صنيعه ف  الزيتون  زيت 

منها: 
ريف  ♦ وبخا�صة  �ملقد�س  بيت  نيابة  مناطق  كانت  اأول: 

نابل�س من �أكرث �ملناطق يف فل�صطني �إنتاجًا لزيت �لزيتون، وت�صنيعه 
يف تلك �لفرتة.

تنوع  ♦ �أ�صا�س  قائم على  للزر�عة  �أ�صا�س قوي  ثانياً: هناك 
و�إمكانية  باحرت�ف،  �لزر�عية  �ملنتجات  وت�صنيع  �لزر�عي،  �لإنتاج 
ف  اأ�صهمت  عدة  عوامل  ولكن  �ملنتوجات،  هذه  لت�صدير  و��صعة 

تراجعها، وميكن احلديث عنها على النحو الآتي:
 �لكو�رث �لطبيعية كالقحط، و�جلفاف، و�جلـر�د، وغريها، . 1

تاأثري �صلبي يف زر�عة �لزيتون، وت�صنيعه. 
تدهور . 2 يف  �ملماليك  و�لأمر�ء  �ل�صالطني  بع�س  ممار�صات 

�لإنتاج �لزر�عي، وكان لها دور كبري يف تذبذب �لأ�صعار، وذلك من 
خالل ممار�صات �رص�ئبية �صلبية كالحتكار و�لطرح و�لرمي. 

وقد �أدت هذه �لظروف و�ل�صيا�صات جمتمعة �إىل تدهور �لإنتاج 
و�ملدينة، وهجرة  �لريف  �إفقار  و�أ�صهمت يف  و��صح،  ب�صكل  �لزر�عي 

و��صعة �أفرغت �لريف من �صكانه تقريبًا.

امللحق

وجه الورقة: 
ب�صم الل الرحمن الرحيم 

ملا كان تاريخ �لع�رص �لآخر من �صهر رم�صان �ملعظم قدره من 
�صهور �صنة ت�صع وثمانني و�صبعماية لبيع جمموع متح�صل �لزيتون 
�لكاين باأر�س �لبقعة �جلاري يف وقف �خلانقاه �ل�صالحية بالقد�س 
�أجرة  ذلك  من  �ن�رصف  درهم  وثالثون  �صتة  مببلغ   )179( �ل�رصيف 
�صبعة در�هم بح�صور من ي�صع خطه فيه  جد�دين ولقاطني، مببلغ 
لبيع ذلك بحانوت ح�صني بن �حلكيم، وبح�صوره يف �لتاريخ �ملعني 

�أعاله 
كتبه �أحمد بن حممد ح�رصت ذلك و�صهدت بهح�رصت ذلك....�لب�صطامي

اجلانب األمين لوجه الورقة

وجملة �لزيتون �صتة كيالج �صعر كل كيلجة �صتة جملة �لثمن 
�صت وثالثون.

خلف الورقة:

�إ�صهاد �لزيتون وقف على �خلانقاه �ل�صالحية )180( .
خريطة نيابة بيت المقدس في العهد المملوكي )181( 
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الزيتون والصناعــات القائمة عليه في نيابة بيت املقدس خالل العصر اململوكي
د. عبد الرحمن املغربي) 658 - 922هـ/-1260 1516م(

اهلوامش
�إد�رة خا�صة . 1 �إىل كون �لنائب ممثاًل لل�صلطان يف �لنيابة كانت له  �إ�صافة 

�ل�صوؤون  معظم  يف  م�صغرة  �صلطنة  مبثابة  �لنيابة  وكانت  خا�س،  وخامت 
�لد�خلية �خلا�صة بها. للمزيد عن �لنيابة. ر�جع: �لقلق�صندي، �صلح �لأع�صى 

يف �صناعة �لإن�صا، ج4، �س198.
15/5؛ . 2 �لق�صاة:  23/11؛   : �خلروج  /20؛   24 8/11؛  �لتكوين،:  �صفر 

ر�صالة بول�س �إىل �أهل رومية 11/17 - 24.
يف عهد �صيدنا نوح عليه �ل�صالم كان يف �ل�صفينة هو ومن معه من �ملوؤمنني، . 3

وكانت �لأر�س مملوءة باملياه فاأر�صل �حلمامة لكي ت�صتك�صف، ويف �إحدى 
خ�رص�ء،  زيتون  ورقة  ومعها  وعادت  �حلمامة  �ل�صالم  عليه  �أر�صل  �ملر�ت 
ومنذ ذلك �حلني �صارت �حلمامة وغ�صن �لزيتون رمز و�صعار�ً لل�صالم. �صفر 

12؛   �لتكوين 8: -10 
4 .Frankel, Ancient oil Mills and Presses in the Land of Is�

  rael, P.8

�صورة �لنور : �آية 35.  . 5
ر�جع على �صبيل �ملثال: عمرو، رقوم �مل�صجد �لإبر�هيمي �ل�رصيف يف خليل . 6

�لرحمن؛ �لع�صلي، نقو�س من نابل�س و�خلليل”، حوليات د�ئرة �لآثار �لأردنية، 
نقو�س حمافظة  1992م، �س370– 400؛ عالونة،  1412هــــ/   ،)36(
 Jaussen,»Inscriptionsس115؛� تاريخية؛  �أثرية  در��صة  نابل�س” 
 arabes de Naplouse, bulletin de l’institut français

 .d’archéologie orientale “  27, (1927) : 91�110

ى . 7 �ْلأَْق�صَ �ْصِجِد  �مْلَ �إِىَل  َر�ِم  �حْلَ �ْصِجِد  �مْلَ َلْياًل ِمَن  ِبَعْبِدِه  �أَ�رْصَى  �َلِّذي  {�ُصْبَحاَن 
رُي}.�صورة  �ْلَب�صِ ِميُع  �ل�َصّ ُهَو  ه  �إَِنّ �آََياِتَنا  ِمْن  َيُه  ِلُنِ َحْوَلُه  َباَرْكَنا  �َلِّذي 

�لإ�رص�ء:�آية )1( .
�لتاريخ، . 8 يف  �لكامل  �لأثري،  �بن  222؛  �س  دم�صق،  تاريخ  �لقالن�صي،  �بن 

�لب�رص، جـ2، �س28؛  �أخبار  �ملخت�رص يف  �لفد�ء،  �أبو  406؛  جـ -8،405 
�حلنبلي، �لأن�س �جلليل بتاريخ �لقد�س و�خلليل، جـ1، �س447. ر�جع كذلك 
�ل�صليبي، �س204،  �لعهد  فل�صطني يف  ل�صكان  �لق�رصي  �لتهجري  �صالمة،   :

.206

�س131-130؛ . 9 �لقد�صي،  �لفتح  يف  �لق�صي  �لفتح  �لأ�صفهاين،  �لعماد 
�حلنبلي، �لأن�س �جلليل بتاريخ �لقد�س و�خلليل، ج1، �س -328 332.

�ل�صلطان . 10 وقعها  �لتي  �لهدنة  يف  �ملقد�س«  بيت  »مملكة  با�صم  ذكرت 
عام  عكا،  ومركزها  �ل�صليبية  �ملقد�س  بيت  مملكة  مع  قالوون  �ملن�صور 
�صرية  يف  و�لع�صور  �لأيام  ت�رصيف  �لظاهر،  عبد  �بن  682هـ/1227م. 

�مللك �ملن�صور، �س36.
11 . : ر�جع  �ملقد�س.  بيت  يف  م�صتقلة  نيابة  تاأ�صي�س  رو�يات  على  لالطالع 

205ـ206-؛  �س  ج4،  �لإن�صا،  �صناعة  يف  �لأع�صى  �صبح  �لقلق�صندي، 
�حلنبلي،  �س813؛   ،2 ق  ج3،  �مللوك،  دول  ملعرفة  �ل�صلوك  �ملقريزي، 
�لأن�س �جلليل بتاريخ �لقد�س و�خلليل، ج2، �س282؛ غو�منة، تاريخ نيابة 
يف  فل�صطني  عثامنة،  20-؛  �س13  �ململوكي،  �لع�رص  يف  �ملقد�س  بيت 
�لع�رص  يف  �لقد�س  �ل�صيد،  330-؛  �س323  و�ململوكي،  �لأيوبي  �لعهدين 

�ململوكي، �س34-35.
�لأوىل(، . 12 �ملماليك  )دولة  �لأم�صار  ممالك  يف  �لأب�صار  م�صالك  �لعمري، 

�س209.
�لقلق�صندي، �صبح �لأع�صى يف �صناعة �لإن�صا، ج4، �س205؛ غو�منة، نيابة . 13

بيت �ملقد�س يف �لع�رص �ململوكي، �س 58.

14 . Benvenisti , The Crusaders in the Holy Land, Jerusalem,
 P. 214.

�لظاهري، زبدة ك�صف �ملمالك وبيان �لطرق و�مل�صالك، �س48. . 15
�مليالدي، . 16 ع�رص  �لهجري/�ل�صاد�س  �لعا�رص  �لقرن  يف  �لرملة  �لبخيت، 

�س189. 
17 .Hutteroth, Historical Geography of Palestine,Trans Jor�

.dan and Southern Syria, P.123�124

�لأيوبي، . 18 �لع�رص  يف  كان  كما  �لإقطاع  نظام  ��صتمر  �ململوكي  �لع�رص  يف 
�إقطاع متليك،  �جلند  وكبار  و�لقادة  �ل�صلطان  �لأر��صي بني  تق�صيم  وجرى 
ل  ��صتغالل  �إقطاع  �إىل  حتويله  جرى  ثم  توريثه،  يتم  �لذي  �لإقطاع  وهو 
�ل�صلطان  زمن  �لأر��صي  م�صح  فيه  مت  �لذي  �لنا�رصي،  �لروك  منذ  يورث 
بوقف  �إيد�نًا  وكان  1313م،  713هـــ/  عام  قالوون  بن  حممد  �لنا�رص 
�إقطاع �لتمليك. حول �إلإقطاعات �ململوكية يف فل�صطني. ر�جع : �ملقريزي، 
�لزر�عة  �لربيدي،  534؛   530 �ل�صلوك ملعرفة دول �مللوك، ج1، ق2، �س 
)922-648هــــ/ -1250 �لع�رص �ململوكي  �ل�صام يف  و�لغذ�ء يف بالد 

.40-56 1516م(، �س 

19 .Hut� 363 365-؛ سثثامنة، فل�صطني يف �لعهدين �لأيوبي و�ململوكي، �
 teroth, Historical Geography of Palestine,Trans Jordan

and Southern

20 . Syria, P.25.

حتدثت �لوثائق �لإ�صالمية عن نوعني من �لزيتون هما: �لزيتون �لقدمي �لذي . 21
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�س163؛ عمرو، رقوم �مل�صجد �لإبر�هيمي �ل�رصيف، �س 726.
�لفرتة . 92 �ل�صام يف  �لأمري تنكز �حل�صامي، نائب  �أيام  �إىل  تعود هذه �مل�صكاة 

1343م.  744هـــ/  عام  تويف  و�لذي  741-712هــــ/1312-1340، 
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.nomic Life in Ottoman Jerusalem, P.78
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�ل�صالم  عبد  عمر  حتقيق  3ج،  و�لأقر�ن،  �ل�صيوخ  ووفيات  �لزمان  حو�دث 
تدمري، ط1، �ملكتبة �لع�رصية، بريوت، 1419هـ/1999م.

�حلنبلي، جمري �لدين عبد �لرحمن بن حممد )ت927هـ/1520م(، �لأن�س . 17
1415هـ/1995م. �جلليل بتاريخ �لقد�س و�خلليل، 2ج، مكتبة �لنه�صة، 



224

الزيتون والصناعــات القائمة عليه في نيابة بيت املقدس خالل العصر اململوكي
د. عبد الرحمن املغربي) 658 - 922هـ/-1260 1516م(

�لدم�صقي، جعفر بن علي )كتب كتابه عام570هـ/1174م(، �لإ�صارة �إىل . 18
حما�صن �لتجارة وغ�صو�س �ملدل�صني فيها، حتقيق حممود �لأرناوؤوط، ط 1، 

د�ر �صادر، بريوت، 1419هـ/ 1999م.
�ل�صبكي، تاج �لدين عبد �لوهاب بن علي )ت771هـ/1370م(، معيد �لنعم . 19

ومبيد �لنقم، حتقيق حممد علي �لنجار ورفاقه، ط 1، د�ر �لكتاب �لعربي، 
�لقاهرة،1367هـ/ 1948م.

�ل�صج�صتاين، �لإمام �أبو د�ود �صليمان بن �لأ�صعث )275هـ/ 898 م( �صنن �إبي . 20
د�ود، �إعد�د وتعليق عزت عبيد �لدعا�س، ط1، حم�س، 1388هــ/1969م.

1562م، . 21 �لدفرت »342«، عام970هـ/  �لقد�س ح�صب  �أر��صي ولية  �صجل 
عي�صى  حممد  حتقيق  با�صتانبول،  �لوزر�ء  رئا�صة  �أر�صيف  يف  �ملحفوظ 

�صاحلية، عمان، 1423هـ/2002م.
22 . )312( �لدفرت رقم  �لرملة ح�صب  نابل�س، غزة، ق�صاء  �صجل وليات �صفد، 

ط1،  �صاحلية،  عي�صى  حممد  حتقيق  )964هـــ/1556م(،  تاريخه 
عمان،1420هـ/ 1999م.

�بن �صاهني �لظاهري، غر�س �لدين خليل )ت873هـ/1496م(، كتاب زبدة . 23
�ملطبعة  ر�وي�س،  بول�س  ت�صحيح  و�مل�صالك،  �لطرق  وبيان  �ملمالك  ك�صف 

�جلمهورية، باري�س،1311هـ/1894م. 
نزهة . 24 )920هـ/1514م(،  خليل  بن  �لبا�صط  عبد  �مللطي،  �صاهني  �بن 

�لدين  عز  كمال  حممد  حتقيق  �ل�صالطني،  من  م�رص  ويل  فيمن  �لأ�صاطني 
علي، ط1، مكتبة �لثقافة �لدينية، �لقاهرة،1407هـ/1987م.

طالب . 25 �أبي  بن  حممد  �هلل  عبد  �أبي  �لدين  �صم�س  �لدم�صقي،  �لربوة  �صيخ 
�لرب  عجائب  يف  �لدهر  نخبة  1328م(،  )727هـ/  �ملعروف  �لأن�صاري 

و�لبحر، ط1، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 1408هـ/1988م. 
�لو�يف . 26 )ت764هـ/1362م(،  �أيبك  بن  خليل  �لدين  �صالح  �ل�صفدي، 

بالوفيات، 22 ج، حتقيق �أمين فوؤ�د �ل�صيد ورفاقه، د�ر �لن�رص فر�نز �صتاين 
�صتوتغارت، 1411لهـــ/1991م.

و�لأبد�ن . 27 �لنفو�س  نزهة  )900هـ/1492م(،  د�ود  بن  علي  �ل�صرييف،  �بن 
�لكتب،  د�ر  مطبعة  ط1،  حب�صي،  ح�صن  حتقيق  3ج،  �لزمان،  تو�ريخ  يف 

1389هـ/1970م. 

�بن طولون، �صم�س �لدين حممد )ت935هـ/1546م(، مفاكهة �خلالن يف . 28
�لعربية،  �لكتب  �أحياء  د�ر  2ج،  م�صطفى،  حممد  حتقيق  �لزمان،  حو�دث 

�لقاهرة، 1381 هــ/ 1962م.
�لأيام . 29 ت�رصيف  )ت692هـ/1292م(،  �لدين  حميي  �لظاهر،  عبد  �بن 

و�لع�صور يف �صرية �مللك �ملن�صور، حتقيق مر�د كامل، ط1، �ل�رصكة �لعربية 
للطباعة و�لن�رص،�لقاهرة، 1380هـ/1961م.

�لدين حممد بن حممد )ت597هـــــ/1200 م(، . 30 �لعماد �لأ�صفهاين، عماد 
�لقومية للن�رص،  �لد�ر  �لقد�صي، حتقيق حممد �صبح،  �لفتح  �لق�صي يف  �لفتح 

�لقاهرة، 1383هـ/1964م.
)ت749هـ/1349م(، . 31 �لعمري  �هلل  ف�صل  بن  يحيى  بن  �أحمد  �لعمري، 

�لتعريف بامل�صطلح �ل�رصيف، حتقيق حممد ح�صني �صم�س �لدين، ط1، د�ر 
�لكتب �لعلمية، 1408هـ/1988م.

حتقيق . 32 �لأوىل(،  �ملماليك  )دولة  �لأم�صار  ممالك  يف  �لأب�صار  م�صالك 
 1406 بريوت،  للبحوث،  �لإ�صالمي  �ملركز  ط1،  كر�فول�صكي،  ردوروتيا 

هـ/1986م.
�لكو�كب . 33 )ت1061هــ/1651م(،  حممد  بن  حممد  �لدين  جنم  �لغزي، 

�ل�صائرة يف �أعيان �ملئة �لعا�رصة، 3 ج، و�صع حو��صيه خليل من�صور، ط1، 
د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 1418هــــ/ 1997 م.

)ت340هـ/952-951م(، . 34 حممد  بن  �أحمد  بكر  �أبو  �لهمذ�ين،  �لفقيه  �بن 
 1408 بريوت،  ط1،  �لعربي،  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  �لبلد�ن،  كتاب  خمت�رص 

هـ/1988م.
قا�صي . 35 �بن  تاريخ  )ت851ه /1448م(،  �لدين  تقي  �صهبة،  قا�صي  �بن 

�لعلمي  �ملعهد  دم�صق،  دروي�س،  عدنان  حتقيق  �لثالث(،  )�جلزء  �صهبه، 
�لفرن�صي للدر��صات �لعربية، 1397هـ/1977م.

�أ�صد بن حممد )ت555هــــ/1160م(، . 36 �أبو يعلى حمزة بن  �لقالن�صي،  �بن 
دم�صق،  و�لن�رص،  للطباعة  ح�صان  د�ر  زكار،  �صهيل  حتقيق  دم�صق،  تاريخ 

1983م.

�لأع�صى . 37 �أحمد )ت821هـ/1418م(، �صبح  بن  بن علي  �أحمد  �لقلق�صندي، 
يف �صناعة �لإن�صا، حتقيق حممد ح�صني �صم�س �لدين، 15ج، ط1، د�ر �لكتب 

�لعلمية، بريوت، 1407هـ/1987م.
�لبد�ية و�لنهاية، . 38 774ه /1372م(،  ��صماعيل، )ت  �لدين  �بن كثري، عماد 

�أبو ملحم و�آخرون، ط1، بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية،  �أحمد  حتقيق:  ج،   14
1985م.

�ملقد�صي، �صياء �لدين حممد بن عبد �لو�حد )643 هـ/ 1245م(، ف�صائل . 39
بيت �ملقد�س، حتقيق مطيع �حلافظ، د�ر �لفكر، دم�صق، 1402 هـ/ 1982م.

�لأمة . 40 �إغاثة  845هـ/1441م(،  )ت  �أحمد بن علي  �لعبا�س  �أبو  �ملقريزي، 
بريوت،  نا�رص،  موؤ�ص�صة  م�رص«  يف  �ملجاعات  تاريخ   « �لغمة  بك�صف 

1980م. 1400هـ/ 

=، �خلطـط �ملقريزية » كتاب �ملو�عظ و�لعتبار بذكر �خلطط و�لآثار«، 2ج، . 41
د�ر �صادر، بريوت، د.ت.

جلنة . 42 زيادة،  حممد  حتقيق  6ق،  �مللوك،2ج:  دول  ملعرفة  �ل�صلوك   ،=
 1956- 1377هـــ/   1375-( �لقاهرة،  و�لن�رص،  و�لرتجمة  �لتاأليــف 
�صعيد عا�صور، د.ن، �لقاهرة، )1389ـــــ1 حتقيق  ق،  ج3-4:5  1958م(، 

 . 391هـ/1970ــــــــ1972م( 

�حل�رصة . 43 )ت1143هـ/1731م(،  �إ�صماعيل  بن  �لغني  عبد  �لنابل�صي، 
�لأن�صية يف �لرحلة بيت �ملقد�صية، حتقيق �أكرم ح�صن �لعلبي، د�ر �مل�صادر، 

ط1، بريوت،1410هـ/1990م.
بريوت، . 44 �جلديدة،  �لآفاق  د�ر  ط1،  �لفالحة،  علم  يف  �ملالحة  علم   ،=

1979م.  1399هـ/ 

)ت . 45 �لبلخى  �لقباديانى  حارث  بن  خ�رصو  نا�رص  معني  �أبو  خ�رصو،  نا�رص 
يحيى خ�صاب، د�ر �لكتاب  ترجمة:  نامة،  �صفر  كتاب  1088م(،  481هــ/ 

�جلديد، بريوت،1403 هـ/1983م. 
نزهة . 46 )ت759هـ/1358م(،  يحيى  بن  حممد  بن  مو�صى  �ليو�صفي، 

ط1،  �لكتب،  عامل  حطيط،  �أحمد  حتقيق  �لنا�رص،  �مللك  �صرية  يف  �لناظر 
1406هـــ/1986م.

معجم . 47 )ت626هـ/1228م(،  �هلل  عبد  بن  �لدين  �صهاب  �حلموي،  ياقوت 
�لبلد�ن، 5ج، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت، د. ت.

ثالثاً- املصادر املعربة:
�صعيد . 1 ترجمة  �ملقد�صة،  �لأر�س  و�صف  �صهيون،  جبل  دير  من  بور�صارد 

�لبي�صاوي، ط1، د�ر �ل�رصوق، عمان، 1415هـ/1995م.
حد�د، . 2 عزر�  ترجمة  �لتطيلي،  بنيامني  رحلة  بنيامني،  �لتطيلي، 

بغد�د،1364هـ/ 1945م.
�لبي�صاوي . 3 �صعيد  ترجمة  فل�صطني،  يف  �ملقد�صة  �لأماكن  و�صف  ثيودري�س، 

ورفيقه،ط1، د�ر �ل�رصوق، ر�م �هلل، 1423هـ/ 2003م. 
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�ملقد�صة . 4 �لديار  يف  �لر�هب  د�نيال  �لرو�صي  �حلاج  رحلة  د�نيال،  �لر�هب، 
د.ن،  ط1،  ورفيقه،  �لبي�صاوي  �صعيد  ترجمة  ـ1107م”،   1106“

عمان،1412هـ/ 1992م. 

رابعاً- املراجع العربية واملعربة:
�أ�صتور. �أ. )E.Ashtor(، �لتاريخ �لقت�صادي و�لجتماعي لل�رصق �لتو�صط . 1

دم�صق،  قتيبة،  د�ر  عبلة،  �لهادي  عبد  ترجمة:  �لو�صطى،  �لع�صور  يف 
1405هـ/1985م. 

�أمطري، حممد �صامي، �حلياة �لقت�صادية يف بيت �ملقد�س وجو�رها يف فرتة . 2
ماج�صتري  ر�صالة  )583-492هـ/1187-1099م(،  �ل�صليبية  �حلروب 

غري من�صورة، جامعة �لنجاح �لوطنية، 1431هـ/ 2010م.
�أني�س، �إبر�هيم و�آخرون، �ملعجم �لو�صيط،2 ج، د.ن، ط1، د.ت.. 3
4 . 1386 بريوت،  �لعربية،  �لنه�صة  د�ر  �ملماليك،  �ل�صيد،  �لعريني،  �لباز 

هـ/1967م. 
�لثقافة، عمان،1424 . 5 وز�رة  �لأموي،  �لعهد  فل�صطني يف  �صليمان،  �لبدور، 

هـ/ 2004 م.
�ل�صليبية، . 6 �ملقد�س  بيت  مملكة  يف  �لكن�صية  �ملمتلكات  �صعيد،  �لبي�صاوي، 

�جلامعية،  �ملعرفة  د�ر  ط1،  1099ــــــ1291م/492ـــــــ690هـ، 
�ل�صكندرية، 1409هـ/ 1989م.

بهن�صي، عفيف، جمالية �لفن �لعربي، عامل �ملعرفة، 1399 هـــ/ 1979م.. 7
�أ�صامة . 8 2ج، ط1، د�ر  �لفل�صطينية،  �آمنة، مو�صوعة �ملدن و�لقرى  �أبو حجر، 

للن�رص و�لتوزيع، 2003م.
�لثقافة . 9 د�ر  فل�صطني،  ريف  يف  و�حلكم  �لعلم  �أهل  �صامح،  �أحمد  �خلالدي، 

و�لفنون، عمان، 1968م.
�خلالدي، وليد، كي ل نن�صى، ترجمة ح�صني زينة، ط3، موؤ�ص�صة �لدر��صات . 10

�لفل�صطينية، بريوت، 2001م.
خليل، �صعيد، �لتجارة �لد�خلية يف دولة �ملماليك �لثانية )784ـ922هـ/ . 11

�لأردنية،  �جلامعة  من�صورة،  غري  دكتور�ه  ر�صالة  1382ـ1516م(، 
1412هـ/ 1992م.

قرع، . 12 كفر  �لهدى،  د�ر  فل�صطني،  بالدنا  مر�د،  م�صطفى  �لدباغ، 
1411هـــ/1991م.

�لدومنيكي، مرمرجي، بلد�نية فل�صطني �لعربية، من�صور�ت �ملجمع �لثقايف، . 13
1417هـ/  ظبي،  �أبو  �لفل�صطينية،  �لثقافة  وز�رة  مع  بالتعاون  ظبي  �أبو 

1997م.

للن�رص . 14 �لأهلية   ،3 ط  �لعرب،  عند  و�لرحالت  �جلغر�فية  نقول،  زيادة، 
و�لتوزيع، بريوت، 1402هـ/1982م. 

�ل�صيد، على �أحمد، �خلليل و�حلرم �لإبر�هيمي يف ع�رص �حلروب �ل�صليبية، . 15
�لقاهرة،  �لعربي،  �لفكر  د�ر  ط1،  1099ــــــ1187/492ــــــ583هـ، 

1418هـ/1998م.

دم�صق، . 16 للرت�ث،  �ملاأمون  د�ر  فل�صطني،  بلد�ن  معجم  حممد،  �رص�ب، 
1987م.  1407هــــ/ 

�صو�مرة، عوين حممد، �لبرية يف �لفرتة �ململوكية«در��صة �أثرية معمارية«، . 17
ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة بيت �ملقد�س، 1421هـ/2001م.

مهد . 18 �خلليل  ندوة  و�لأجد�د،  �لآباء  مدينة  �خلليل  ذياب،  حممد  �صالح،  �أبو 
�لآباء و�لأجد�د، جامعة �لنجاح، نابل�س،1417هـ/1997م.

�أمر��صها- . 19 زر�عتها-  تاريخها-  �لزيتون«  �صجرة  ن�صوح،  علي  �لطاهر، 

�صناعتها، مكتبة �لطاهر، يافا، 1366هـــ/1947م.
�لأندل�س، . 20 مكتبة  ط4،  �لقد�س،  تاريخ  يف  �ملف�صل  عارف،  �لعارف 

�لقد�س،1416هـ/1996م. 
عبد �ملهدي، عبد �جلليل، بيت �ملقد�س يف �أدب �حلروب �ل�صليبية، ط2، د�ر . 21

�لب�صري للن�رص و�لتوزيع، عمان، 1415هـ/1995م.
�لفل�صطينية، . 22 �لدر��صات  موؤ�ص�صة  قرون،  فل�صطني يف خم�صة  عثامنة، خليل، 

ط1، بريوت، 1420هـ/2000م. 
�لدر��صات . 23 ط1،موؤ�ص�صة  و�ململوكي،  �لأيوبي  �لعهدين  يف  فل�صطني   ،=

�لفل�صطينية، بريوت، 1426هـ/2006م.
عر�ف، �صكري، �ملو�قع �جلغر�فية يف فل�صطني” �لأ�صماء �لعربية و�لت�صميات . 24

1429هـــ/  بريوت،  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  موؤ�ص�صة  ط1،  �لعربية”، 
2004م. 

نابل�س، . 25 �لفاروق،  د�ر  �ململوكي،  �لع�رص  يف  نابل�س  رئي�صة،  �لعزة، 
1419هـ/1999م.

�لع�صلي، كامل، معاهد �لعلم يف بيت �ملقد�س، عمان، 1401هـــ/1981م. . 26
عمان، . 27 �صومان،  �حلميد  عبد  موؤ�ص�صة  3ج،  تاريخية،  مقد�صية  وثائق   ،=

1405هـ/1985م. 

للدر��صات . 28 �لفكر  د�ر  ط1،  �ململوكي،  �لع�رص  يف  �لقد�س  �ل�صيد،  علي  علي، 
و�لن�رص و�لتوزيع، �لقاهرة، 1406 هـــ/1986م.

وؤ�صالة . 29 تاريخية؛  �أثرية  در��صة  نابل�س”  حمافظة  نقو�س  �صامخ،  عالونة، 
ماج�صتري غري من�صورة، جامعة �لقد�س، 1418هـــ/1998م.

عمرو، يون�س، �أبو �صارة، جناح، رقوم �مل�صجد �لإبر�هيمي �ل�رصيف يف خليل . 30
�لرحمن، مركز �لبحث �لعلمي، جامعة �خلليل، 1409هـــ/1989م.

�لغو�منة، يو�صف دروي�س، تاريخ نيابة بيت �ملقد�س يف �لع�رص �ململوكي، . 31
ط1، د�ر �حلياة للن�رص و�لتوزيع، عمان، 1402هـ/1982م.

عمان، . 32 للن�رص،  �جلليل  د�ر  ط1،  وقر�ها،  مدنها  �لقد�س  فائز،  فردة،  �أبو 
1411هـ/1991م.

�لقا�صمي، حممد �صعيد، و�آخرون، قامو�س �ل�صناعات �ل�صامية، 2ج، حتقيق . 33
ظافر �لقا�صمي، د�ر طال�س للدر��صات و�لرتجمة و�لن�رص، دم�صق، 1408هـ/ 

1988م.

�ل�صام . 34 مدن   ،)Ira Marvin Lapidus( مارفني  �ير�  لبيدو�س، 
دم�صق،  ح�صان،  د�ر  ط1،  زكار،  �صهيل  ترجمة:  �ململوكي،  �لع�رص  يف 

1405هـ/1985م. 

�لإ�صالمي، . 35 �لعهد  يف  فل�صطني   ،)Guy Le Strange( جي  �صرت�جن.  يل 
عمان،  و�لإعالم،  �لثقافة  وز�رة  ط1،  عمايرة،  حممود  ترجمة 

1389هـ/1970م.

ع�رص . 36 و�حلادي  �لعا�رص  �لقرنني  يف  نابل�س  ولية  حممد،  ختام  مطاوع، 
غري  ماج�صتري  ر�صالة  �مليالديني،  ع�رص  و�ل�صابع  �لهجريني/�ل�صاد�س 

من�صورة، جامعة �لنجاح �لوطنية،1418هـ/1998م.
كنوز . 37 �حلالق،  ب�صام  �لنت�صة،  يو�صف  �ملهدي،  عبد  �جلليل  عبد  ر�ئف،  جنم، 

�لبيت،  �آل  �لإ�صالمية،  �حل�صارة  لبحوث  �لعلمي  �ملجمع  ط1،  �لقد�س، 
عمان،1402هـ/1982م. 

�لنظام . 38 يف  يعادلها  وما  �لإ�صالمية  و�لأوز�ن  �ملكاييل  فالرت،  هنت�س، 
عمان،  �لأردنية،  �جلامعة  من�صور�ت  ط1،  �لع�صلي،  كامل  ترجمة  �ملرتي، 

1389هـ/1970م.
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د. عبد الرحمن املغربي) 658 - 922هـ/-1260 1516م(

�ليعقوب، حممد �أحمد، ناحية �لقد�س �ل�رصيف يف �لقرن �لعا�رص �لهجري/. 39
�جلامعة  من�صورة،  غري  ماج�صتري  ر�صالة  �مليالدي،  ع�رص  �ل�صاد�س 

�لأردنية،1407هـ/1986م.

خامساً- املقاالت العربية:
�لهجري/�ل�صاد�س . 1 �لعا�رص  �لقرن  يف  �لرملة  عدنان،  حممد  �لبخيت، 

 ،2 عدد  �أ(   17( م  �لأردنية،  �جلامعة  در��صات،  جملة  �مليالدي،  ع�رص 
. )215 186ـــــ  1990هــــــ/1400 م، )�س 

�حل�صن، �أحمد يو�صف، �لتقانة فــي فل�صطني يف �لقــرنني �لثاين و�لثالث ع�رص . 2
�لو�صطى،  �لقرون  يف  فل�صطني  على  �لفرجني  �لإ�صالمي،  �ل�رص�ع  للميالد، 
)�س  بريوت،1414هـ/1994م  ط1،  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  موؤ�ص�صة 

 . )530-579

�أثر �لكو�رث �لطبيعية على �حلياة �لقت�صادية يف بالد . 3 بني حمد، في�صل، 
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